Bestyrelsesmøde 02.04.2013
Til stede: Nelly Bonde, Gitte B. Larsen, Jørgen Warnecke Voss, Elisabeth Micklander,
Anders Jørgensen
1. Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud.
Prognosen er, at der vil være 64 børn pr. 31 december 2013
Overførsel fra 2012 er godkendt af økonomiudvalget.
Gynge er betalt af budgettet, penge er endnu ikke overført fra vedligeholdelseskonto, da
kommunen gerne vil overføre alle penge fra kontoen til budgettet, hvilket ikke er praktisk.
Nelly undersøger, om det er en mulighed at sætte pengene på en konto, som vi selv har
ansvar for.
Trappen er betalt.

2. Personale
Camilla (PA-elev) er stoppet.
Cecilia er blevet forlænget 21. August
Nelly undersøger, om det er en mulighed at ansætte hende i flexjob.
Birgitte er i virksomhedspraktik som køkkenassistent 1 mdr. , hvorefter hun evt. kan starte
løntilskudsjob.
Pædagogerne er pt. skiftevis på kursus i "kompetencehjulet", hvilket alle er igennem til
maj. Tidshorisonten for implementering er meget stram. Skovbørnene skal som de første
beskrives i kompetencehjulet, hvilket skal være klart til overleveringsmøde 31. maj.
Nelly har endvidere været på kursus i KLAR pædagogik, som er et kommunalt tiltag, som
skal sikre synlighed og profilering af det pædagogiske arbejde i kommunen. Dette skal
også starte til maj, hvor detaljerede planer for hver dag skal lægges på nettet og hænges
op i børnehaven. Børnene skal endvidere guides igennem dagens aktiviteter af
pictogrammer. Umiddelbart lyder dette meget administrativt tungt.

3. Forsikring
ALKA har givet et tilbud, der er ca. 20.000 kr. billigere end Codan. Jørgen tager kontakt til
Codan mht. om de kan matche prisen, samt kontakter ALKA mht. hvad forsikringen vil
koste, hvis beløbet til dækning af driftstab f.eks. ved genhusning er 600.000 kr. , som i
Codans tilbud, i stedet for de nuværende 300.000 kr.

4. Havedag 3. maj
Vi genbruger den flotte invitation og tilmeldingsliste fra sidste år. Nelly har filerne liggende.
Jacob kontaktes vedr. lån af grill.
Cykelbanen har store huller. Stenmel og stamper til reparation af huller skal skaffes Anders kontakter Anders.
Lidt nyt sand i sandkassen.

5. Tilfredshedsundersøgelse
Nelly havde resultatet/opsummering af tilfredshedsundersøgelsen med. 75% havde
besvaret. Der er planlagt personalemøde en aften, hvor besvarelsen bliver gennemgået
evalueret. Da en af trendsene i besvarelsen var at forældrene ønskede mere
medbestemmelse, blev det besluttet at bruge undersøgelsen på en eller anden måde som
oplæg til debat på et "aktivt" forældremøde, næste gang. Nelly skriver mail med feedback
til forældrene, at undersøgelsen er færdig og resultaterne vil blive brugt.

